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Charakteristické 
rysy investičního 
podvodu:

1. Jsou vám slibovány snadné peníze nebo 
pasivní příjem. 

2. Neprodává se žádný originální produkt ani 
služba. Vše je pouze imaginární a je těžké 
ocenit to, co se prodává, nebo k tomu nejsou 
žádné jiné informace než od obchodníka, 
který produkt nabízí.

3. Sliby vysokých výnosů v krátkém časovém 
období mohou znamenat, že zhodnocení je 



vypláceno z peněz nových rekrutů, nikoliv 
z příjmů z investic.

4. Investiční program se zaměřuje pouze 
na získávání dalších investorů, aby 
se do programu za poplatek zapojili. 
Pravděpodobně se bude jednat 
o pyramidovou hru.

5. Mnoho podvodníků využívá spam k oslovení 
potenciálních obětí, například pomocí 
hromadného e-mailového programu. 
Nevyžádaná prodejní nabídka může být 
součástí podvodného investičního schématu. 



Varovné znaky 
extrémního rizika 
nebo přímého 
podvodu!

➤	 Zní to příliš dobře, než aby to byla pravda.

➤	 „NEUVĚŘITELNÉ ZISKY“  
a „TÉMĚŘ ŽÁDNÉ RIZIKO“.

➤	 Příslib a záruka, že „VŠE SE VÁM VRÁTÍ“ a vaše 
investice je „100 % BEZPEČNÁ“.

➤	 Tlak na nákup investice „HNED TEĎ“, jinak 
třeba promeškáte „PŘÍLEŽITOST, KTERÁ 
PŘICHÁZÍ JEDNOU ZA ŽIVOT“.





A JAK TO MŮŽE 
DOPADNOUT?!
PODÍVEJTE SE DÁLE!









Jak se můžete 
vyhnout 
investičním 
podvodům?

1) Být vzdělaný investor. Pokud nejste, dobře si 
investování rozmyslete. 

2) Buďte obezřetní vůči bombasticky znějícím 
příliš snadným velice výhodným investičním 
příležitostem s iracionálním výnosem 
v krátkém časovém horizontu.

3) Dejte si pozor na nevyžádané investiční 
nabídky. Zločinci investičních podvodů 
hledají oběti například na sociálních sítích, 
lákají je na výhodné akce, slevy apod.

4) Pokud vás někdo kontaktuje přímou zprávou, 
volá vám, posílá e-mail nebo vás kontaktuje 
jakýmkoli jiným nevyžádaným způsobem 



a komunikace se týká tzv. investiční 
příležitosti, měli byste být velmi opatrní.

5) Pokud obdržíte nevyžádanou zprávu 
obsahující nabídku investice od někoho, koho 
neznáte, nereagujte. 

6) Důsledně prozkoumejte každý aspekt 
investiční nabídky, a to i od osoby, kterou 
osobně znáte a pokládáte ji za důvěryhodnou, 
neboť i ta mohla být oklamána! 

7) Pokud nerozumíte přesně nabídce „výhodné“ 
investice, nic nepodepisujte, zejména 
v časové tísni, stresové situaci a pod tlakem.

8) To, že někdo uvádí, že je evidován v seznamu 
České národní banky (ČNB), neznamená, že 
ČNB nad takovým subjektem automaticky 
provádí dohled.

9) Nenechte se zmást „lákavou investicí“ 
propagovanou známou osobností. Nemusí to 
být pravda. Její jméno a tvář mohou  
být zneužity.
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PAMATUJTE!

●	 Subjekt, kterého znáte jen z online prostředí, 
nemusí být tím, za koho se vydává! 

●	 Dávejte si pozor, které soukromé informace, 
kde a komu sdělujete!

●	 Nesdělujte/nezveřejňujte své osobní údaje 
a citlivé informace, které by mohly přitáhnout 
pozornost podvodníků!


